
Wonen in landelijk
moderne stijl aan de Plasweg



Van stad naar ssst
Rijdend op de A12 van Zoetermeer naar Gouda is het bijna niet voor te stellen.

Neem de afslag Zevenhuizen, rijd de Plasweg op en dan ineens is het rustig. 

Polders. Ruimte. Groen. Een geweldige plek om thuis te komen. 

Thuis in De Warande, thuis in een landelijke omgeving.

Waar de Randstad ver weg lijkt, maar om de hoek ligt.

De Plasweg in Waddinxveen ligt midden in een stil poldergebied, doorsneden 

door landweggetjes en sloten. Op maar een paar autominuten liggen 

Rotterdam Nesselande, Zoetermeer en Gouda. Maar als het even kan, 

pakt u de fiets. De wind in de haren, frisse lucht. Vrijheid in de Randstad.

De architect die de woningen voor De Warande heeft ontworpen, liet zich inspireren 

door het landschap en de Hollandse historie. Dat leidde tot een mooie mix 

van 31 woningen die zich in 2 woorden laat omschrijven: landelijk modern. 
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Heerlijk dorps
wonen in de Randstad
Veel te doen, alles dichtbij. Die slogan is te vinden op de website 

www.waddinxveenallesdichtbij.nl . En dat is niets te veel gezegd. 

De gemeente telt zo’n 27.000 inwoners en dat is een mooi aantal. 

Door dat inwonertal heeft Waddinxveen alle voorzieningen 

die wonen compleet maken. Voor uw dagelijkse boodschappen 

rijdt u in een paar minuten naar Winkelcentrum Gouweplein. 

Daarnaast heeft Waddinxveen ook nog allerlei leuke winkeltjes 

met de meest uiteenlopende producten. ’s Avonds of in het 

weekend gaat u naar de gezellige Nesseboulevard, aan de voet 

van de Hefbrug. Daar vindt u allerlei leuke restaurantjes en cafés. 

Waddinxveen ligt ideaal tussen Gouda, Rotterdam, Leiden en Zoetermeer. 

Al die steden zijn via de A12 en de A20 snel aan te rijden. Dus even naar 

de Goudse markt, de Rotterdamse Koopgoot, de Leidse grachtjes en het 

Zoetermeerse Stadshart, het kan allemaal. En dan thuis weer op adem 

komen op één van de eilanden van De Warande. 

Heeft u kinderen, dan is de vraag natuurlijk meteen: ‘Waar kunnen 

zij naar school?’ Waddinxveen telt een flink aantal basisscholen en 

er is zelfs een grote scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. 

Uw kinderen fietsen er in een paar minuten naartoe. 
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98 Op eilanden tussen
groen en water

De Warande wordt ontwikkeld op een grote landelijke kavel in het 

poldergebied bij Waddinxveen. Het plangebied wordt geheel omgeven 

door water. Bomen, bruggetjes en de royale kavels zorgen voor die 

unieke landelijke sfeer. Wonen in De Warande is wonen op 

eilanden tussen groen en water.

In zo’n omgeving passen woningen die geïnspireerd zijn op oud-Hollandse 

boerderijen. Hoge schuine daken, sommige met riet. Stoere dakkappen. 

Grote eetkeukens. Een optionele open haard of houtkachel. Maar niet alle 31 woningen 

zijn op die manier ontworpen. De architect koos voor een sterk contrast, door 

ook een aantal strakke moderne twee-onder-een-kapwoningen met een plat dak 

te ontwerpen. Ook die passen bij een typisch Nederlandse manier van bouwen.

Door die combinatie is De Warande een unieke plek om te wonen. Geen woning 

is hetzelfde, precies zoals dat in vroeger dagen ook het geval was. De Warande

 biedt u de keuze uit zeven types, passend bij uw smaak en budget. 
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De Warande wordt gerealiseerd aan de Plasweg in Waddinxveen, 

in de Zuidplaspolder. Deze polder is rijk aan sloten en watergangen, 

en daar wordt in dit plan mooi gebruik van gemaakt. Aan de Plasweg 

worden kavels aangelegd die omgeven worden door water. Zodoende 

grenst elke tuin van elke woning aan water.

De Warande biedt u de keuze uit 31 villa’s en twee-onder-een-kapwoningen 

in zeven verschillende typen. Kiest u voor landelijk? Voor modern? 

Hoe dan ook kiest u voor ruim en comfortabel.

De op de volgende pagina afgebeelde situatiekaart laat goed zien 

dat alle woningen midden op de kavel staan. Dat betekent: tuin aan 

drie kanten.  De Warande wordt via één centraal gelegen langzaam 

verkeersweg ontsloten. Hierdoor ervaart u een groot gevoel van privacy 

en zorgeloos woongenot. Bewoners parkeren hun auto(s) op de eigen 

kavel en/of garage. Voor bezoekers wordt centraal in het plan 

een zogenaamde parkeerhof aangelegd.

Aan de rechterzijde van De Warande wordt een natuurspeeltuin 

aangelegd. De landschapsarchitect heeft een fraai ontwerp gemaakt waarin 

verschillende speeltoestellen zijn gesitueerd tussen water en groen.

Royale kavels, groen
en water rondom
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‘Ik wilde het licht en de 
ruimte rondom volop benutten.’

De Warande is een creatie van Architectenbureau Houweling uit Bleiswijk. Een team onder 

leiding van Jan Houweling en Marco Moretti ontwikkelde de verschillende woningen en ging 

daarbij uit van een aantal vertrekpunten. ‘Deze locatie nodigt uit tot een royaal gebruik van 

glas en grote raampartijen’, licht Marco Moretti toe. ‘Je hebt hier mooi uitzicht en sommige 

woningen kijken uit over groen en water. Die beleving van het vrije wonen wil je optimaal benutten. 

Vandaar dat we hebben gekozen voor raampartijen van vloer tot plafond, zowel op de begane grond 

als op de verdiepingen. De villa’s staan midden op de kavel, zodat je rondom ruimte hebt voor tuinen, 

een carport en optioneel een houten vlonder aan het water.’

‘Het architectonische vertrekpunt: de landelijk moderne stijl. Ons architectenbureau hanteert niet 

één vaste stijl, we houden van verschillende bouwvormen en sferen, samenhangend met de omgeving, 

elkaar versterkend. Dat is goed te zien in de keuzes die we hier hebben gemaakt als het gaat om 

bebouwing typologieën. Enerzijds creëerden we villa’s die rustiek ogen, die iets nostalgisch in zich 

hebben maar met een eigentijds karakter. Dat zie je aan bijvoorbeeld de dakvormen met grote 

overstekken en de optionele veranda’s met de houten steunen. Die maken het nèt even wat meer 

bijzonder. Het eigentijdse karakter wordt vormgegeven door de strakke lijnen en duurzame materialen. 

Ook is er speciale aandacht besteed aan de verschillende dakafwerkingen. Rieten daken, schuine 

daken met een platte dakpan en platte daken wisselen elkaar ritmisch af.’

‘Ons ontwerp laat nog ruimte voor eigen invulling door de bewoners. Zo kun je bij de villa’s met de 

schuine daken kiezen voor een open gewerkte vliering, zodat er in de slaapkamers extra hoogte ontstaat.

Dat doet een beetje denken aan de vroegere hooizolders; je kijkt zo tegen de dakconstructie aan. 

Ook de indeling van de ruimten is enigszins aan te passen en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de keuken 

aan de andere kant van de woning te plaatsen. De Warande biedt dus niet alleen veel woonruimte, 

maar ook ruimte om je eigen woonwensen te realiseren en het vrije wonen optimaal te beleven.’

de
ARCHITECT
Marco Moretti van bureau
Houweling aan het woord
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Heerlijk wonen op
uw eigen eilandje

TYPE A
Vrijstaande villa met

rieten dak of dakpannen

19

De Warande telt vijf vrijstaande villa’s van het type A. Vier daarvan staan 

aan de parkzijde, één is gelegen aan de kant van de Plasweg. Twee van de 

villa’s type A zijn voorzien van een riet gedekte kap, de andere drie worden 

uitgevoerd met een dak voorzien van donkere platte keramische pannen.

Deze villa’s hebben een woonoppervlakte van ca. 169 m2, exclusief de 

garage van ruim 21 m2 en vliering van ruim 12 m2. De zijentree en de royale 

hal geven toegang tot de ruime living en woonkeuken van bijna 70 m2. 

De woonkeuken bevindt zich aan de achterzijde en biedt alle ruimte voor 

een kookeiland. Tevens bestaat de mogelijkheid om optioneel een deel van 

de garage als bijkeuken bij de keuken te betrekken. Ook is het een optie om 

in de woonkamer een open haard te laten aanleggen. De grote raampartijen, 

met glas tot op de vloer, garanderen een rijke lichtinval, in elk seizoen 

geniet u van het uitzicht op de tuin en de omgeving.

De verdieping van de woning bestaat uit vier ruime slaapkamers van een 

kleine 12 tot ruim 17 m2. Ook hier lopen de raampartijen van vloer tot plafond. 

Een sfeervol Frans balkon waarborgt uw veiligheid. De master bedroom is 

voorzien van een inloopgarderobe en uiteraard beschikt deze woning over een 

heerlijk grote badkamer die is voorzien van een royale inloopdouche, ligbad 

en wastafelmeubel en niet te vergeten een raam voor voldoende daglicht! 

Verder treft u op de verdieping een separaat toilet en een technische 

ruimte annex berging. De vlizotrap in de gang op de verdieping 

geeft toegang tot de vliering.

Uw auto’s parkeert u op eigen terrein eventueel onder een optionele 

carport. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een luifel of veranda 

aan te laten leggen, zodat u ook in het voor- en najaar heerlijk

beschut buiten kunt zitten.

31
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Begane grond Schaal 1:75 Verdieping Vliering
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Bouwnummers 6, 20, 26 – Gespiegeld bouwnummers 25, 31

TYPE A
Vrijstaande villa met

rieten dak of dakpannen

VRIJSTAANDE VILLA TYPE A

• rieten kap of pannen dak

• hardstenen raamdorpels en spekbanden

• kavels van 518 tot 632 m2 exclusief water

• totale woonoppervlakte ca. 169 m2

 (excl. garage en vliering van ruim 12 m2)

• ruime woonkamer en keuken van bijna 70 m2

• complete keukeninrichting met keuzemogelijkheid

 voor kookeiland

• (woon)keuken met dubbele openslaande deuren naar de tuin

• royale woonkamer met zij-uitbouw

• riante zonnige tuin rondom de woning

• parkeren op eigen terrein en/of garage

• verdieping met vier ruime slaapkamers van

 ca. 12 tot ruim 17 m2 

• grote badkamer met wastafelmeubel, ligbad en 

 inloopdouche met regendouche en draingoot in vloer

• separaat toilet op verdieping

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze

 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamer tot plafond

• bergruimte op verdieping met opstelplaats wasmachine

 en -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 

 vloerverwarming

• vliering bereikbaar via vlizotrap
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TYPE A
Vrijstaande villa met

rieten dak of dakpannen
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Geniet volop van rust 
en ruimte rondom!

TYPE B
Twee-onder-een-kapwoning
in het hart van De Warande

24

Deze twee-onder-een-kapwoningen liggen midden in De Warande, 

aan weerszijden van de centrale groen- en parkeerzone. 

Zodoende heeft u aan die zijde geen directe buren. Deze woningen 

hebben een totale woonoppervlakte van ca. 150 m2, exclusief de 

vrijstaande garage van 20 m2 en een vliering van ruim 12 m2. Uiteraard 

ook hier veel buitenruimte en optioneel uw eigen vlonder aan het water.

De entree bevindt zich aan de zijkant van de woning, direct 

gelegen aan een groen plantsoentje. Via de ruime hal met toilet, 

trap- en garderobekast betreedt u de ruime woonkamer en keuken 

van totaal ruim 63 m2. Zowel in de living als in de woonkeuken komt 

er van twee zijden daglicht binnen, hierdoor ontstaan heerlijke 

ruimten om in te wonen. Om de sfeer nog meer te verhogen is het 

optioneel mogelijk in de woonkamer een open haard aan te leggen.

Op de verdieping valt meteen de grote master bedroom van 20 m2 

op. Deze ligt over de volle breedte van de woning. De verdiepingshoge 

ramen met franse balkons zorgen ook hier voor veel licht en uitzicht. 

Verder treft u op de verdieping nog twee slaapkamers van ca. 12 m2 

en één van ruim 9 m2. Ook is de verdieping voorzien van een berging 

met technische installaties en opstelplaats voor wasmachine en 

-droger. En via de vlizotrap op de overloop is de vliering bereikbaar.

Voldoende ruimte voor de opslag van niet alledaagse spullen. 

De ruime badkamer met luxe inloopdouche, breed wastafelmeubel 

en toilet maakt het wonen hier compleet.

1110
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Plasweg
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Bouwnummer 11 – Gespiegeld bouwnummer 10

TYPE B
Twee-onder-een-kapwoning
in het hart van De Warande

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING TYPE B

• schuin dak met platte keramische pannen

• hardstenen raamdorpels en spekbanden

• kavel van 427 m2 

• totale woonoppervlakte ca. 150 m2

 (excl. garage en vliering van ruim 12 m2)

• riante woonkamer en keuken van ruim 63 m2

• complete keukeninrichting met keuzemogelijkheid

 voor kookeiland

• riante zonnige tuin rondom de woning

• parkeren op eigen terrein en/of garage

• verdieping met vier ruime slaapkamers van ca. 9 tot 20 m2 

• grote badkamer met wastafelmeubel, toilet en inloopdouche

 met regendouche en draingoot in vloer

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze

 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamer tot plafond.

• bergruimte op verdieping met opstelplaats wasmachine

 en -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 

 vloerverwarming

• vliering bereikbaar via vlizotrap
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TYPE B
Twee-onder-een-kapwoning
in het hart van De Warande

29
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Zeer royale woningen 
met rieten of pannen dak

TYPE C
Twee-onder-een-kapwoning
met bijzondere plattegrond

De zes twee-onder-een-kapwoningen type C onderscheiden zich 

o.a. door hun gedraaide kap, die zowel voorkomt als pannendak 

als ook met een rietgedekte kap.

Waar veel andere villa’s langgerekt zijn, hebben de woningen van dit type 

een vrijwel vierkante opzet. Hierdoor heeft deze woning, met een breedte 

van bijna 9 meter, een unieke plattegrond met veel flexibiliteit. De totale 

woonoppervlakte bedraagt ca. 145 m2 exclusief garage (ca. 20 m2) en 

vliering van ca. 11 m2. De kwaliteit begint al bij de entree die beschut is 

gelegen onder de bovenliggende dakkap. Vanuit de royale hal met toilet 

en trapkast is de living annex woonkeuken van ruim 62 m2 bereikbaar. 

Wilt u de keuken aan de voor- of achterzijde, de keuze is aan u. Door 

de verdiepingshoge ramen en (glas)deuren komt er lekker veel licht 

binnen en kunt u ook binnen genieten van de omliggende tuin.

Vier van de geschakelde villa’s van dit type hebben een rieten kap. Door 

de combinatie met de wit gekeimde gevels op een stevige contrasterende 

metselwerk plint ontstaat een schitterend vorm- en kleurenspel.

Ook in deze woning zijn op de verdieping vier riante slaapkamers gesitueerd. 

Elke slaapkamer is voorzien van een verdiepingshoog draai-kiepraam met 

een Frans balkon. Net als bij de andere woningen met een schuin dak kunt 

u er op de verdieping voor kiezen om delen van de vliering open te laten. 

Zo ontstaat er extra hoogte in de slaapkamer waardoor er een bijzonder 

ruimtelijk effect wordt bereikt.

4 5 129 15 16

Situatietekening

Plasweg
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TYPE C
Twee-onder-een-kapwoning
met bijzondere plattegrond

33
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Getekend bouwnummer 12 - Gespiegeld bouwnummer 9
Losse garage bouwnummers 5 en 16 – Gespiegeld bouwnummers 4 en 15 TYPE C

Twee-onder-een-kapwoning
met bijzondere plattegrond

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING TYPE C

• rieten kap of pannen dak

• hardstenen raamdorpels en spekbanden

• kavel van 461 m2 

• totale woonoppervlakte ca. 145 m2

 (excl. garage en vliering van ca. 11 m2)

• riante woonkamer en keuken van ruim 62 m2

• complete keukeninrichting met keuzemogelijkheid

 voor kookeiland

• riante zonnige tuin rondom de woning

• parkeren op eigen terrein en/of garage

• verdieping met vier ruime slaapkamers van ca. 10, 11, 12 en 

 ruim 15 m2 

• grote badkamer met wastafelmeubel, toilet en inloopdouche

 met regendouche en draingoot in vloer

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze 

 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamer tot plafond

• bergruimte op verdieping met opstelplaats wasmachine en 

 -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 

 vloerverwarming

• vliering bereikbaar via vlizotrap
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TYPE C
Twee-onder-een-kapwoning
met bijzondere plattegrond
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Unieke woningen met 
drie verdiepingen

TYPE D
Twee-onder-een-kapwoning

met strakke vormgeving

38

De acht twee-onder-een-kapwoningen type D zijn qua opzet uniek in 

De Warande. Bij dit woningtype heeft de architect er voor gekozen de 

beschikbare woonoppervlakte te verdelen over drie woonlagen. 

Deze twee-onder-een-kapwoningen met een woonoppervlakte van 

ruim 154 m2, exclusief garage van ca. 20 m2, ogen strak en stoer. 

De combinatie van stoer metselwerk en grote raampartijen geven 

de woning een eigentijdse uitstraling. Een leuke eye-catcher is het 

zogenaamde Velux Cabrio balkonvenster. U tovert dit dakraam in 

enkele seconden om tot uw eigen inpandige balkon.

Ook bij dit woningtype is de woningentree aan de zijkant gesitueerd. 

Hierdoor is er eigenlijk geen sprake van een voor- en achterzijde. 

Zo heeft u aan twee kanten, zowel vanuit de woonkamer als vanuit 

de keuken, een heerlijk zonnige tuin, waar u heerlijk kunt vertoeven. 

Op de eerste verdieping zijn naast de master bedroom nog twee andere 

slaapkamers en een royale badkamer gesitueerd. Ook treft u hier een 

ruime berging met de technische installaties en de opstelplaats voor 

de wasmachine en –droger. Op de tweede verdieping bevindt zich nog 

een slaapkamer van ruim 18 m2 en een zolderkamer van ca. 12 m2. 

2 3 13 1714 187 8

Situatietekening

Plasweg
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Bouwnummers 2, 7, 13, 17 – Gespiegeld bouwnummers 3, 8, 14, 18
• standaard 4 ruime slaapkamers en een zolderkamer

• grote badkamer met wastafelmeubel, toilet en inloopdouche

 met regendouche en draingoot in vloer

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze 

 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamer tot plafond

• bergruimte op 1e verdieping met opstelplaats wasmachine 

 en -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 

 vloerverwarming

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING TYPE D

• schuin dak met platte keramische pannen

• hardstenen raamdorpels en spekbanden

• kavel van 342 m2 

• totale woonoppervlakte ca. 154 m2

 (excl. garage van ca. 20 m2)

• riante woonkamer en keuken van ruim 45 m2

• complete keukeninrichting inclusief apparatuur

• riante zonnige tuin aan beide zijden van de woning

• parkeren op eigen terrein en/of garage

TYPE D
Twee-onder-een-kapwoning

in een strakke stijl
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TYPE D
Twee-onder-een-kapwoning

met strakke vormgeving
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Wonen met vrij uitzicht 
over water en groen

Aan de parkzijde, met vrij uitzicht over het water, heeft u de keuze 

uit vier geschakelde (semi)bungalows van het type E met een totale 

woonoppervlakte van maar liefst 161  m2.

Deze woningen vallen om te beginnen al meteen op door hun moderne 

uitstraling. Om het vrije uitzicht maximaal te benutten, koos de architect 

voor veel en grote raampartijen zonder borstwering. Op de begane grond 

zijn zelfs twee hoeken helemaal uitgevoerd in glas!

De gevels van deze geschakelde moderne villa’s worden uitgevoerd in een 

combinatie van een stevige antraciete metselwerk plint met daarboven 

wit gevelstucwerk. Hierdoor ontstaat een mooi contrast waarbij de ramen 

en de houtachtige gevelbeplating op de verdieping mooi in opvallen. 

De vierkante vorm van de bungalows zorgt op de begane grond voor 

een zeer ruime goed indeelbare living annex woonkeuken van bijna 60 m2. 

De grote glaspartijen geven een schitterend uitzicht over het water. Ook 

op de verdieping speelt lichtinval een grote rol. De verdiepingshoge pui 

aan het einde van de gang geeft bij het betreden van de bovenverdieping 

dan ook een rijk gevoel. De vier slaapkamers zijn stuk voor stuk erg ruim, 

maar het staat u vrij – binnen de bouwkundige mogelijkheden – 

de verdieping naar uw wens in te delen.

TYPE E
Geschakelde bungalow met
een zee aan ruimte en licht

30 2229 21

Situatietekening

Plasweg
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Bouwnummers 22, 30 – Gespiegeld bouwnummers 21, 29
GESCHAKELDE BUNGALOW TYPE E

• kavel van 422 m2 (incl. water ZO-zijde) 

• totale woonoppervlakte ca. 161 m2

• riante woonkamer en keuken van ca. 60 m2

• complete keukeninrichting inclusief apparatuur

• riante zonnige tuin met uitzicht over het water

• gemetselde berging in de tuin van ruim 6 m2

• parkeren op eigen terrein (carport optioneel)

• standaard 4 ruime slaapkamers van ca. 11 tot ruim  15 m2

• grote badkamer met wastafelmeubel, ligbad en 

 inloopdouche met regendouche en draingoot in vloer

• separaat toilet op de verdieping

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze

 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamer tot plafond

• bergruimte op de verdieping met opstelplaats wasmachine

 en -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 

 vloerverwarming

TYPE E
Geschakelde bungalows met
een zee aan ruimte en licht
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TYPE E
Geschakelde bungalow met
een zee aan ruimte en licht
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Vier geschakelde woningen 
pal aan het water

Deze vier (semi)bungalows met een woonoppervlakte van ca. 147 m2 

staan pal aan het water en hebben hierdoor een schitterend uitzicht 

over water en groen.

In tegenstelling tot alle andere woningen in de Warande zijn deze water-

bungalows pal aan het water gepositioneerd. De woningen zijn standaard 

voorzien van een ruime terrasvlonder van maar liefst 4 meter diep. Een 

plek om heerlijk te genieten van de middag- en avondzon! Een bijkomend 

voordeel is dat u hierdoor ook de beschikking heeft over een ruime voor-

tuin van maar liefst 100 m2, gerekend tot aan de gemetselde berging. 

Wat deze woningen verder uniek maakt is dat bij deze woningen het 

complete woonprogramma is gesitueerd op de begane grond. Naast de 

lichte woonkamer en keuken van ruim 56 m2 treft u hier ook een ruime 

slaapkamer met badkamer en met toegang tot de aan het water gelegen 

terrasvlonder. U kunt zodoende geheel gelijkvloers wonen, met recht 

een schitterend alternatief voor een appartement! 

Op de verdieping zijn nog twee ruime slaapkamers van ruim 12 en 19 m2 

gelegen, evenals een tweede badkamer en een berging met ruimte voor de 

technische installaties en de aansluitingen voor de wasmachine en –droger. 

Tot slot heeft u optioneel de mogelijkheid op de verdieping een dakterras 

te laten aanleggen. Hierdoor heeft u helemáál een schitterend uitzicht 

op de weidse omgeving.

TYPE F
Waterbungalow 
op royale kavel

51

2428 2327

Situatietekening

Plasweg



Begane grond

Bouwnummers 23, 27 - Gespiegeld bouwnummers 24, 28

Schaal 1:75 Verdieping
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WATERBUNGALOW TYPE F

• kavel van 422 m2 (incl. water ZO-zijde) 

• totale woonoppervlakte ca. 147 m2

• riante woonkamer en keuken van ruim 56 m2

• complete keukeninrichting inclusief apparatuur

• riante zonnige tuin voorzijde en terrasvlonder aan het water

• gemetselde berging in de tuin van ruim 6 m2

• parkeren op eigen terrein (carport optioneel)

• compleet woonprogramma op begane grond, inclusief 

 slaapkamer en geschakelde badkamer

• op verdieping 2 extra slaapkamers en tweede badkamer

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze

 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamers tot plafond

• bergruimte op de verdieping met opstelplaats wasmachine 

 en -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 

 vloerverwarming

TYPE F
Waterbungalow 
op royale kavel
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TYPE F
Waterbungalow 
op royale kavel
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Comfortabeler 
wordt wonen niet

TYPE G
Twee imposante

rietgedekte villa’s

56

De twee rietgedekte villa’s Type G vormen de bekroning van De Warande. 

Deze imposante villa’s met hun wit-gekeimde gevel, antraciet metselwerk 

plint, stoere houten gevelelementen en rieten dak zijn echt tijdloos. 

De grote raampartijen, die lopen van vloer tot plafond, zorgen ook hier 

voor een rijke lichtinval en veel uitzicht rondom. Met de beschutte 

veranda kunt u al snel genieten van de heerlijke tuin rondom de woning. 

Proef de sfeer van het buitenleven!

De villa’s van het type G beschikken over een woonoppervlakte van zo’n 187 m2, 

exclusief garage van ca. 26 m2 en vliering van ruim 7 m2. Via de zijentree en 

de ruime hal bereikt u de living annex woonkeuken van ruim 76 m2. Door de 

speelse opzet zijn er vele indelingen mogelijk. Alle ruimte voor een luxe 

woonkeuken, zithoekjes, een living met optioneel een open haard en een 

aparte ruimte die kan worden gebruikt als tv-kamer, speelkamer voor 

de kinderen, werkruimte of misschien een atelier. 

Ook de verdieping is heerlijk om te vertoeven. De grote master bedroom van 

ruim 28 m2 heeft aan twee kanten een inloopgarderobe en is voorzien van een 

luxe badkamer met inloopdouche, ligbad en wastafelmeubel. Het toilet staat 

in een afzonderlijke ruimte. De slaapkamer aan de voorzijde (noordwest) ligt 

direct onder het schuine dak en heeft hierdoor een hoog schuin oplopend 

plafond. De twee aan de andere zijde gelegen slaapkamers (beiden ca. 15m2) 

zijn standaard voorzien van een vide en een speelse entresol. Hier kan 

via een laddertje de bovengelegen ruimte worden bereikt. Een leuke 

ruimte om te spelen of juist om te slapen.

1 19

Situatietekening

Plasweg
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TYPE G
Twee imposante

rietgedekte villa’s
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Bouwnummer 1 – Gespiegeld bouwnummer 19
VILLA TYPE G

• rietgedekte kap

• hardstenen raamdorpels en spekbanden

• kavels van 706 en 712 m2 

• totale woonoppervlakte ca. 187 m2

 (excl garage en vliering van ruim 7 m2)

• ruime woonkamer en keuken van ruim 76 m2

• complete keukeninrichting met keuzemogelijkheid
 voor kookeiland

• (woon)keuken met dubbele openslaande deuren naar 
 de veranda en de tuin

• royale woonkamer met zij-kamer

• riante zonnige tuin rondom de woning

• parkeren op eigen terrein en/of garage

• verdieping met vier ruime slaapkamers van ca. 12 tot ruim 28 m2 

• masterbedroom met inloopgarderobe en badkamer

• tweede badkamer met wastafelmeubel en inloopdouche 
 met regendouche en draingoot in vloer

• separaat toilet op verdieping

• sanitair Villeroy en Boch

• fraaie groot formaat wand- en vloertegels in kleur naar keuze
 in toilet tot 1,40 meter hoog en in de badkamers tot plafond

• bergruimte op verdieping met opstelplaats wasmachine 
 en -droger 

• individuele bodemwarmtepomp met boiler en comfortabele 
 vloerverwarming

• vliering bereikbaar via vlizotrap

TYPE G
Twee imposante

rietgedekte villa’s
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TYPE G
Twee imposante

rietgedekte villa’s
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TYPE G
Twee imposante

rietgedekte villa’s
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de
VOGELVLUCHT

Aantrekkelijke mix
van woningen

PLASWEG
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de
KEUKENS

Waar de dag begint
en eindigt

het
SANITAIR
Een ruimte om heerlijk 

te ontspannen

Gezellig, warm en vol bruisende activiteit: De keuken is voor veel mensen 

het kloppend hart van de woning en dat is meer dan alleen de plek waar 

je kookt en eet. Het is de ruimte waar na het werk een glaasje wijn of een 

kopje thee wordt gedronken, waar ongedwongen kan worden gepraat. 

Een ontmoetingspunt om te koesteren dus. En een ruimte om functioneel 

en met stijl en zorg in te delen.

Wij hebben samen met onze keukenleverancier per woningtype als voorbeeld 

een kwalitatieve keukenopstelling bedacht die past binnen de beschikbare 

stelpost (inclusief vaatwasser, inductiekookplaat, afzuigkap, combi magnetron 

en koelkast). Maar vanzelfsprekend kunt u de keuken naar eigen wens indelen. 

Hiervoor kunt de vrij besteedbare stelpost gebruiken. Zo kunt u geheel zelf 

bepalen hoe uw keuken eruit moet komen te zien, welke apparatuur u wenst 

en hoeveel geld u er eventueel extra aan uit wilt geven. Aan u de keus!

Uw badkamer is uw prive domein. Hier geniet u ongestoord van een verfrissend 

moment. Wij laten u, met de door ons samengestelde badkamer nog meer 

genieten: een badkamer die voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd.

Ervaring leert dat steeds vaker wordt gekozen voor de luxe en comfort van 

een ruime inloopdouche. Alle woningen van De Warande zijn daarom standaard 

voorzien van een ruime inloopdouche met een hardglazen douchedeur 

(uitgevoerd als draaideur of schuifdeur), een regendouche met een draingoot in 

de vloer, een luxe extra breed wastafelmeubel inclusief spiegel met verlichting 

en uiteraard groot formaat wand- en vloertegels in verschillende kleuren.

Het sanitair is van Villeroy & Boch, de kranen van het fabrikaat Grohe.

De op deze pagina’s afgebeelde sfeerfoto’s dienen slechts ter inspiratie.

Sfeervolle keukens

Ongestoord genieten 
van luxe en comfort
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het
COLOFON

Meer weten over
De Warande?

ONTWIKKELAAR

VERKOOPINFORMATIE

Makelaarskantoor Gouwestad

Zuidplaslaan 196, 2743 CP  Waddinxveen

Tel.: 0182 - 636 021

CONCEPT, PRODUCTIE EN PROJECTCOMMUNICATIE

Leitmotiv, Den Haag 

DISCLAIMER
De artist impressions in deze informatiebrochure geven een impressie. Het zijn met 
recht een ‘artist impressions’ waarin de illustrator zich soms wat artistieke vrijheden gunt.
Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen hieraan geen rechten 
worden ontleend. De plattegronden van alle in deze brochure opgenomen woningen zijn 
indicatief. Hier is dus geen leveringsplicht aan verbonden. Deze informatiebrochure maakt 
geen onderdeel uit van de contractstukken. September 2018

De Warande is 
een project van




